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Zot szkol Starzy I skiego Dni Nasielska
 
Od szesciu lat szkoly, kt6r8 

nOSZq imi~ bohaterskiego prF)' 
zydenta stolicy, Stelana Sla· 
rzynskiego, spolykaja silil w ma
iu lub w czerwcu, aby w ten spo
s6b uczcic pami~c swego palro
na. Gospodarzem zlotu w kat
dym roku jest lnna plac6wka. 
Wane podkreslenia jest 10, ie 
ral!;) t~ pelni nie tylko szkola. ale 
takte mtasto, W kt6rym odbywa 
si~ doroczne spotkanie. Wynika 
to z funkcji, j?kq pelnil Stefan 
S!arzyriski Swiatowq slaw~ 
przyni6s! mu okres jego prezy
den ury w s!olicy naszego par)
stwa. Sprawdzil si~ jako gospo
darz miasta w latacll pokoju, 
sprawdzil silil tei, gdy lrzeba by
10 tego miasla bronie, a nawet 
dla niego poswililcic swe zycie. 

W czerwcu obecnego roku 
mlodziei ze szk61 Sta zyriskie
go. harcerze z druiyn noszq
cyeh jego imil;!, a takie ialnierze 
z jednoslki, kt6 rej patronuj e 
Wielki Prezydent, spotkali sit;! w 
Nasielsku. Funkcjfi' gospodarza 
pelnila Szkola Podstawawa nr 
2. Wsp6torganiz8torami impre
zy byly: Kamitet Uczczenia Pa
mi~ci Prezydenta Slelana Sla
rzynskiego z prot. dr hab. Maria
nem Drozdowskim i Hannq 
Szwankowskq na czele oraz 
PrzewodnlczCjcy Rady Miejskiej 
w Nasielsku i Burmistrzowie. 
Wsparcla finansowego udzielil 
Zar"Zqd Mieiski. 

Na nasiefskie spotkanie przy
bylo wielu znakomitych goscl. 
Rad~ Miasta Slolecznego War
szawy reprezen,owal pan Ja
nusz Plchlak - przewodniczqCY 
KomisH Spraw Spoleeznych. 
Zarzqd Towarzyslwa Milosni
k6w Historii - pani Irena Maleju
kOW8. Gosciem imprezy byla tez 
pan! wiceslarosta starostwa no
wodworskiego Maria Kowalska. 
Obecny byl tei wiceslarosta 
pultuski pan Witold Saracyn. a 
to z tel racji, ie przed szesclu 
laly w szkole, kt6rEj kierowal, za
wiEjzano federacjt;l szkol im. Ste
lana Slarl.yriskiego i postano
wiono. ze przedstawiciele sfe

derowanych plac6wek oswiato
wych i organizacji b~dCj sl~ spo
tykac syslematycznie przynaj
mniej raz w roku. Wojew6dzkie 
wladze oswialowe na spotkaniu 
w NasielskU reprezentowal pan 
Jan Niesiobliidzki z Delegatury 
Kuratorium w Ciechanowie. 

Gospodarze przygolowali sili! 
na przYjl;lcie gosci niezwykle 
starannie. Program pobytu de
legacji szk61 w Nasielsku by! 
bardzo bogaty. Zebrani wys~u' 
cllali tradycyjnej jui gawl;ldy 
prof. dr hab. Marka Drozda
wskiego dotyczClcej, jak za
wsz.e, wainych i najczfi!sciej do
tqd nieznanych wydarzen z iy
cia Stefana Slarzyrisklego, Tym 
razem Pan Prolesor m6wil 0 wo
jennych epizodach z zyGia Bo
hatera. ZwiCjzane byla to m.ln. z 
lym, ze w roku obecnym przeiy
walllY jubileuszowq, bo szesc
dziesiCltCj rocznicl;l tyeh wyda
rzerl. Drugim wainym punklem 
zlotu szk61 byio podsumowanie 
doroczne90 konkursu historycz
nego poswil;lconego Starzy-n
skiemu. Nagrody ,dla naJle~ 
pszych w lym tenlacle UCZnlOW I 
Ich opiekun6w ufundowala Ra
da Miasla Stolecznego Warsza
'!"Y oraz Towarzyslwo Milosni
kow Historil. Z nasielskieJ szkoly 
otrzymali je Magdalena Andry
szczyk, Adam Dobrowolski i Se
bastian Zawadzki. 

W kolejnym punkcie progra
mu swoje artyslyczne umiejlilt
nosci zaprezen owali uczniowie 
nasielskiej dwoJki. Wyslawiona 
przez nich jednoaklowka "Sqd 
nad lalarnikiem" bardzo podo
bala si~ widzom. Chociai tresc 
sztuki nie jest zwiqzana z osobq 
Palrona szk61. to jednak jej pa
lriolyczna wymowa pozwolila 
zebranym lepiej Lrozumlec po
bUdkl, ja imi kierowal sl!'; Prezy
dent w swym iyciu i pracy. 

W czasie wszystkich dotych
czasowych spotkan gospoda
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Parafi da
 
W dniach 19 i 20 czerwca br. 

obchodzone byly Dni Nasielska 
polqczone z Paraliadq. Przez 
dwa sloneczne popoludnia mie
szkarlcy Nasielska i okolic obej
rzeli wiele ciekawych irr prez 
sprawnosciowych, kUlturalnycll 
i sportowych. 

Zar6wno w sobot~ jak ! w nie· 
dziell;l na placu przy Liceum 
Og6lnoksztalcqcym, zg roma
dzilo si!'; kilkaset os6b. 

Wsr6d uczestnik6w festynu 
moina bylo spotkac wiele oso
bistosei, jak np. Starost~ powia
tu Pana Adama Janasa, Wice
burmistrza Pana S ani~lawa Ty
ca, przewodniczqcego Rady 
Pana Grzego za Duchnowskie
go I wielu, wielu innych osob 
swiala publicznego. 

Podziwiano sprawnosc s'ra
iak6w z Nowego Dworu Mazo
wiecklego, kt6rzy swoim poka
zem udowodnili. is moina na 
nich liczyc w kaidej sytuaeji. 

ladnie zaprezentowala sil;' 
nasielska orkiestra strazacka. 
W przemarszu po ulicach Na
sielska. stychae bylo di:wi~ki 
me odii, jak za dawnyctl lat i tra
dycyjnie przyprowadzita ona na 
plac festynu duzq grup~ os6b. 

Milym akcenlem by/y wyst~py 
zespot6w rnuzyczny-:::h. Cho
ciai sql0 tylko amatorzy, widac 
jednak bylo ie pr6bujCj kroczyc 
do profesjonalizrnu. 

Duzym powodzeniem cieszy
Iy si~ gry i zabaVlry, oraz rOine 

•Dlisko 1 
Pod lakim tytulem poczf\


wszy od lego numeru, bl;l'dzie

my przedslawiali ~ykl graiik
 
znahych i mniej znanyctl
 
miejsc i obiek16w znajdujqcych
 
si~w naszej gminie. Wiele Iych
 
grafik b~dzie mialo znaczenie
 
historyczne, poniewaz mogq
 

konkursy sprawnosciowe. WI
dac w nich bylo ciekawy zmysl 
organizalorow, jak r6wniez 
zaangazowanie samych stanu
jqcych w tych konkursach. 

Punktem kulminacyjnym za
wod6w sponowych byly cieka
we mecze siatk6wki. w ktorych 
opr6cz zawodnik6w pIc! m~· 

skiej. pokazala sl~ r6wniez ta 
ladniejsza cz~sc rodzaju ludz· 
kiego - dziewczl;lta, a raczej jui 
kobiety. Na boisku walczono za
ci~cie, bowiem w sobot~, jak tei 
w niedzielfi! walczono 0 "pucha
ry" ufundowane przez parali~ i 
radl;l Jliiejskq. 

Powodzeniem cieszyla SIf;3 la· 
teria, w kl6rej gl6wnq atrakcjq 
byl rower gorski, 

Duiymi brawami obdarowa
no char koscielny, k16ry w swa
im reperluarze zaprezentawal 
piesni biesiadne. 

Nalezy tei wspomniec 0 gro
ch6wce wojskowej, za kt6rCj 
symboliczne zlolowki wzbogaci
ty konto na zakup karetki pogo
towia, oraz stoiska z ciastkami, 
napojami i innymi smakolykami 
wyslawione przez Akcjl;l Katolic
kq. 

Godne podkresJenia, byla 
obecnosc na leslynie sloisk re
klarnowych sponsor6w Paralia
dy I Dni Nasielska - Banku Prze

dokor'tczenie na str. 6 

Dlizej! 
wkr6tce prze.slac islniec, a po' 
zostanq jedyniew pami{?ci lu
dzkiej, na fotograliach, no 
oczywiscie w gralice Pana Ja
cka Gal~zewskiego, kt6ry jest 
aUlorem tych prac. 

(pier....sza gra/ika na sir. 8) 
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W czerwcu Zarzqd obradowar 
czterokrotnie. Na pierwszym 
posiedzeniu w dniu 2 Gzerwca 
analizowano problem komuni
kacyjny - wyjazd z ulic Pniewska 
G6rka i Kwiatowa do ul. Warsza
wskiej. Sprawa z tym wyjazdem 
wynikla z chwilCj rozpoczlilcia 
prac budowlanych przez wlasci
dela dzlalki przy ulicy Warsza
wskiej, poprzez ktorq do tej pory 
odbywal sil;) ruch pojazd6w i pie
szych. Dodalkowym proble
mem jesl to, ze na nieogrodzo
nej CZlilsci placlJ stoi srup ener
getyczny i nie ma moz iwosci 
przejazdu. W sprawie lei podj~
te zoslaly odpowiednie dziala
nia. ProwCldzone sCj rozmowy z 
Zakladem Energelycznym oraz 
prace projeklowe. 

W dalszej cz f;"!SC I obrad rozpa
trzono szereg pism sklerowa
nych do Zarzqdu. Zapoznano 
si{l z problemaml komunikacji 
podmiejskiej i eieplownictwa. 
R6Zne wersje rozwiCjzania tego 
oSlatniego problemu zostanq 
przedslawione Radzie. Zapo
znano silil lei z ofertq Spaldziel
ni Mleszkamowej zawierajqcCj 
propozycjlil wsp61nej budowy z 
ZarZCjdem Miejskim budynku 
przy ul. Pilsudskiego. Przeana
lizowano ponadlo Irese zawar
tych um6w z: przedsi{lbior
stwem "Techno·Zwi(· na dosta
Wlil kruszywa; WZUW-em Mla
wa na budowlil sieci wodociqgo
weJ w uliey GraniczneJ; Panem 
Luczakiem na transport iwiru. 

Na posiedzeniu tym analizo
wano r6wniei pisma obydwu 
szk6! podstawowych z terenu 
miasta oraz prosby emerytow I 
rencist6w odnosnie wSDarcia fi
nansowego ich dziat"an (ziOI 
szk6l Starzyriskiego, wYiazd na 
zawody sportowe, przejazd na 
lurnus rehabililacyjny). Zadecy
dowano ponadto. ze po uzgod
nleniu z Dyrektorem Cenlrum 
Opieki Spolecznej zakupione 
zostanq dla szk61 kalendarze 
wydane w ramach og61nopol
skiej akeji organizowanej przez 
Centrum Edukacji. a majqcej na 
celu podniesienie swiadomosci 
dzieci i mlodzieiy 0 szkodliwos
ci alkoholu i n?~k?tykow. 

Drugie posiedzenie odbylo 
silil 9 czerwca. W pierwszej jego 
cz~sci Zesp61 Projektowy pod 
kierownictwem p. mgr inz. Sta
nislawa Korpantego zapozna! 
czlonk6w ZarzCjdu z przygolo
wanCj juz pierwszq CZlilsciq Stu
dium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przeslrzen
nego dla miasta i gminy Na
sielsk. przygotowana CZ!;SC za
wiera uwarunkowania. Prele
gent om6wil ajwazniejsze za
loienia tej cz!;sci. ZostanCj z ni
mi zapoznani na najbfiiszej se

sjl radni. Dyskusja na tym etapie 
Jesl celowa, ponlewaz uwagi i 
sposlrzei:enla radnyeh zostanq 
wykorzystane W dalszych pra
cacho 

W dalszej cZl;)sci obrad Za
rzqd zapoznal silil z przygotowa
niami Szkoly Podstawowej nr 2 
do og61nopolskiego zlotu szk6t 
imienia Stefana Starzynskiego. 
ZebranJ pozylywnie ustosunko
wall si~ do wniosku Towarzy
stwa Milosllik6w Ziemi Nasiel
ska proponujqcego zorganizo
wanie konkursu na najtadnieJ
SZq posesj!; w gminie. Pozytyw
nle zaopiniowano tez wniosek 
R dy So1eckiej Chechn6wki 0 
ustawienie znak6w ogranlczajq
cych prlildkose pOJazd6w na dro
dze w obrf;lbie si do 60 
km/godz. Drugi wniosek tejie 
Rady 0 zalnstalowaniu 10 lamp 
ulicznych b~dzie mozliwy do 
zrealizowania z c wIICj rozpo
cz~cla planowanej modernizacji 
oswietlenia ulicznego w calej 
gminie. Rozpatrujqc podanie 
Zarzqdu asp w Naslelsku 0 
dofinansowanl8 zakupu wypo
saienia dla orkieslry strazacklej 
slwlerdzono. ze w leJ sprawie 
naleiy uzyskac opini~ Komen
danta Miejsko-Gminnego asp. 

Obecny na posiedzeniu Za
rzqdu PrzewodnlczCjcy Rady 
Miejskiej zg os,1 kilka proble
mow, na rOZWlqZanle kt6rych 
lrzeba w najblizszym czasie 
zwr6cie uwagp., • 

Obrady Zarzadu Miejskiego 
16 czerwea rozpoczf11y silil ad 
rozRatrzenia pisrr a rirmy "Tech
no-Zwir" 0 przesunil;lcie drogi nr 
83 w Paulinowie, wok61 kt6rej 
b£ildzie prowadzona eksploata
cja kr Jszywa. Decyzja w tej 
sprawie zostame podjfilta po 
uzyskaniu opinli pracownika 
Urzf1du odpowiedzialneg za Ie 
sprawy. 

Na posiedzeniu obecny byl 
Dyrek or ZGKiM. Z jego udzia
lem omowlono sprawy: wsp61
nej budowy mieszkan ze Spex
dzielmq Mieszkaniowq; uzyska
nie dodatkowych mleszkan po
przez zabudow!; slryc 6w w bu
dynkaeh komunalnych: czyn
szow za lokale uiytkowe; prob
lem6w Komisji MieszkanioweJ: 
Targowiska; rachunku za praclil 
c1'lgnika. 

W dalszej cz~sci om6wiono 
projek1 umowy z wlascicielem 
cleplownl w zwiqzku ze zloio
nym przez niego wnioskiem 0 

przekazanie na wiasnose kana
16w cieplownlczych. 

Ponadla Zarzqd spotkal sifil Z 
prz8woinikami zajmujqcymi si(;' 
komunikaciCj podmiejskq. Jego 
celem byla koordynacja prze
WOZDW pasazerskich. Zadanie 
to z dniem 1 stycznia 1999 r. 

przeszlo do kompetencji orga
n6w gminy. Ustalono, ie uzgod
menia w tej sprawie zapadnq 
milildzy przewoinikami. 

a koniee p. Burmistrz zapo
znar zebranych z lresdq odpo
wiedzi udzielonej przez miesz
kancaw Jask6lowa na list inten
eYlny Zarzqdu... , 

22 ezerwca odbylo sifil czwar
tew Iym miesiqcu posiedzeme 
Zarzqdu. Zapoznano sili! z wyni
kami kontroli przeprowadzonej 
wZGKiM na zlecenie Rady. Wy
nikf kontroli zostanq przedsta
wione Radzie. 

W kolejnym punkcie obrad 
zatwierdzono projekl uchwaly 0 
przystCjpieniu do sporzqdzenia 
zmlany w miejscowym plame 
zagospodarowania terenu ml . 
sta Nasielsk w obrl;)bie ulic: Mly· 
narska i Topolowa. 

W dalszej czt;lscl obrad amo
wiono ponownie problem wjaz
du z ulicy KWiatowej i Pniewskiej 
Gorki na uliCIil WarszawskCj oral 
ofert!; przejecia kanal6w cie· 
plownlczych przez wiasciciela 
koUowni. T~ ostatniq sprawlil po' 
stanowiono przedstawlc do za
opimowania ~a?~ie. 

Na ostatnim Gzerwcowym po· 
siedzeniu Zarzqdu (23VI.) za
Iwierdzono szereg uchwal, jakle 
zostanq p zedstawione Radzie 
na najbliiszej sesji do uehwale
nia. Ponadto wsp61nie z Zespo
lem przygotowujC\cym Studlum 
uwa(unkowan i kierunk6wzago
spodarowania przestrzennego 
orn6wiono rnoiliwosd I szanse 
rozwoju gmlny. Temal ten bl;)
dzje przedmiotem rozwaian na 
najbliiszej se ji. 

Wynotowat AZ. 

W ostatnim dniu czerwca od
byta 5il;) VIII sesja Rady Miej
skiej obecnej kadencji. Obrady 
by y bardzo burzhwe. Pierwsze 
kontrowersje uwidoczniry silil jui 
przy ustalanlu porzqdku posie
dzenia. Dodalkowo okazalo SIIil, 
ie dwa wazne punkty obrad nie 
b{ldq realizowane, nie przybyly 
bowiem zaproszone osoby, kt6
re Jrllaly przekazac i formacje w 
sprawie teleionizacji i dr6g po
wiatowych. 

Po zalatwie iu spraw proce
duralnych oddano gios miesz
karicom gminy. Zglosils onl Wiele 
problem6w. Najwainiejsze z 
nlch to: prosba 0 pomoc w uzy
kaniu mieszkania; wniosek 0 

przekwaterowanle lokator6w; 
prosba 0 przyznanie lokalu na 
dzialalnose gospodarczCj; po
stula! dotyczqcy zapew ienia 
bezpieczeristwa i spokoju 
{zwlaszcza na osiedlu "Sporto
wa'} Pytano ponadto 0 mozll
wosci poprawy tanu drog, roz
w6] sieci telefonicznej. Zwraca
no uwagl;l na problemy zwiqza
ne z largowiskiem, remontem 
budynku kornunalnego. 

W kolejnym punkcie obrad 
przewodniczCjcy Zespolu przy
gotowujqeego Studium uwarun
kowan i kierunkow zagospoda
rowama przestrzennego grmny 
mgr inz. Stanislaw Korpanty 
przedstawil stan dotychczaso
wych prac w tym zakresie. 
Zwr6cil uwaglil na czynniki ma
iCjce wpiyw na caloksztalt spraw 
warunkujqcych rozw61 naszel 
gmlny. Jednym z elemenl6w ne
gatywnych w tei sprawie jest np. 
mala lesistosc gminy (11 % przy 
sredniej krajowej 28%). Z wypo
wiedzi prelegenta wynikalo jed
nak. ze dosc zjawlsk negalyw
nych jest 0 v·/I8le mniejsza niz 
ilose czynnikow pozytywnych, t). 
laklch, kt6re wlasciwie wykorzy

stane mogq w oecyduJqcy spo
sob prz czyni6 sil;) do rozwoj 
gminy. Takimi atutami Sq np. 
siee komullikacyjna (przeclna
nie si~ lu szlak6w drogowyeh i 
koleJowych), polozenie w zasi~
gu aglomeracji warszawskiej. 
znaczny udzial teren6w prawnie 
c11ronionych, potencjalna moili
wosc wykorzystanla Sl.lrowcow 
mineralnych. stosunkowo czy
ste srodowisko. CiekawoslkCj 
Jest to, ze badania geologiczne 
na terenie naszej grni y wska
zujq na Istnienie pewnych, ale 
dose znaczqcych zasobo',v wod 
mineralnych i cieplych (moili
wose wykorzystania, np. dla cie
piownlctwa). IstnieJC\ tez poten
cjalne warunki dla rozwoJu lUry' 
styki i agroluryslyki. 

Dyskusja, jaka wywiqzala si!; 
w zwiqzku z omawianym tema
tern dotyczyla raczej kierunk6w 
dzialan, a n e uwarunkowari 
zagospodarowanla przestrzen
nego. B~dzie ona jednak po
mocna przy reahzaqi olejnego 
etapu opracowania przygolo
wywanego przez Zesp61 pana 
Korpanlego. 

W punkcie poswililconyrn in
erpelacjom radni inleresowali 

sl!; spraw(j przekazywanych 
gruntow, funkcjonowaniem 
ZUD-u wNowym Dworze, termi
nem prac przy odwiercie w Cle
ksynie, zobowiqzaniami wobec 
Caritasu, odpadaml z oCZYSZ
czalni Czajka, wynlkaml kontroll 
NIK, okr~gami wyborczymi. Dal
sze zapytania padly po spra
wozdanlu Burrnlstrza z prac Za
rzqdu. Dotyczyly one zwlaszcza 
tresci zawartych w lisde illten
cyjnyrn, jaki ZarzCjd sklerowal 
do lllieszkanc6w Jask6/owa. 

dokonczenie na str.,3 



. 
Z"'-IC ~ ~A\.~ ~L~I\A\. (CZA~()VIS'\u) iA~l()I:>£A\[)I) (7~UN~f'6()} 

kowe; w sprawie Ulworzenia ze
spol6w szk61 w Gminie; w spra
wie powolania zespolu do 
spraw zgloszer. kandydat6w na 

W dalszej cZf;?sci obrad radni lawnik6w; w sprdwie powolania 
podj~1I szereg uctlwai. Cz~se z komisji do przeprowadzenia 
nich dOlyezyra spraw finanso konkurs6w na dyrektor6w szk6i. 
wyel, gminy. Ponadto podjQto 

chwaly: w sprawie pokrycia ko Rada rozpatrzyla trzy pisma 
szl6w nOlarialnyeh; w sprawie skierowane do niej przez miesz
przekazania grunt6w w uZy1ko karlcow gminy, Pani soltys z Ja
wanie wieczyste (Zespolowi sk610wa prosila 0 za!oz.enle teo 
Szk61 Zawodowych i pod staej~ lefonu Poruszyla takze spraw~ 

"Tralo"); w sprawie zbyda lokali hydranl6w, garb6w na drodze.
 
mieszkalnych wraz z ulamkowCj poboczy. W pismie podpisanym
 
cz~sciCj gruntu; w sprawie przy przez 59 os6b z ul. Warsza

stCjpienia do sporza,dzenl3 wskiej wnoszono 0 nadanie
 
zmiany m1ejscowego planu cz~sci tej uliey nowej nazwy 

zagospodarowania przestrzen Jana Pawla II.
 
nego w obr~bie vlic: Topolowej i Owa z punkt6w przewidzJa

Mlyn rskieJ; w sprawie oplaty nyeh porzqdkiem obrad zostaly
 
targowej na targowiskach przy rozpalrzone w obecn05ci sa

ulicaeh Koscielnej i Rynek; w mych radnyet·1.
 
sprawie stawek za lokale Llzyt- Notowal AZ.
 

SZkolnictwo	 wodociqg w Krzyczkactl Pie
niqzkach i Krzyczkacl, Szu· 

Islniejq realne szanse, ie je mnych. 01 gO$C sieei przesylo
szcze w tym roku zakollczona wej wynoSI 3120 111, a dlugose 
zostanie rozbudowa obiektu po przylqczy 1102 m. Z wodocia.gu 
bylej Szkole Podslawowej nr 1. skorzysta 29 gospodarslw. 
Wszyslko wSkaZUj8 na to, ie R6wniei WZUW z Mlawy re
Gmina olrzyma dodatkowe alizuje wodociq9 w , hcy Grani
$rodki (430.000 zl) na dokor] cznej. Jest 10 stosunkowo male 
ezenie lej Inwestyeji j przygoto zadanie. bo dlugose sieci wraz 
wanie calosci do potrzeb gimna z przylqczami wyniesle OkOfO 
zJum. 1300 m. Woda poplynie do 10 

Najdluzej w bylym wojew6 dom6w. Wodociqg budowany w 
dztwie eiechanowskim, bo tej ulicy jest ardzo wazny, .00
przez 28 lal, kierowala JednCj niewaz t~dy moze poplynqc wo
szkolq pani Zdzislawa Kozlo da do Siennicy, ktora to wies 
wska z O~binek_ Z dniem 1 zaopatrywana lest w tej chwili z 
wrzesnia Pani Dyrektor Drze uj~cla wody w bazie GS-u. 
chodzi na zas!uzontl emelytur~. W ramach prac przygolowaw· 

czych do zwodociqgowania re
KUltura ionu Cieksyna w lipcu zostanie 

wykonany odwier1 Jego wyko
Kolejny sukees odniosla uta nanie .oozwoll padjCle daisze de

lentowana Monika Gl~bowicz. cyzJe w tym temacie. 
Zai~Ia I mlejsce w Og6lnopol
skim Festiwalu Piosenki Angiel Przetargi 
skiej w Brzegu. By! 0 juz szosty 
fesliwal. Odbyl Sl~ W dniach 18 Orogi: Ogloszone zostaly prze· 
20 czerwca. Monika startowala largi na budowJ;! dw6cll dr6g: kilo

w nim po raz drugi W ubieglym metrowego odcinka ciqgu drogo

roku otrzymala w tym konkursie wego Broninek - K~dzierzawice i
 
wyr6i.nienie. pic;<ciokilometrowego odcinka Za


borze . Lelewo. 0 dofinansowa

WodoCiqgi nie tej ostatniej budovvy Burmrstrz
 

wystOlpil do SeJrniku Mazowiec

W chwili obecn ,j realizowane kiego. 

Sq lrzy zadania inweslycyjne w I<analizacja: Ogloszony zo
tym dziale. s at przetarg na wykonanie ka

Firma "Melwobud" z Ciecha nalizacji sanltarnej na Osiedlu 
nowa buduje wodociCjg Stu Pilsudskiego J (ulice Pilsudskie
dzianki-O£ibinki_ Dlugosc sled go, Elektronowa, Ogrodowa. 
przesylowej wyniesie 12.407 m. Malinowa. Czeresniowa, Wis
Do tego doliczyc nalezy 4934 m niowa, Jagodowa, Jadwigi Ro
przylqczy. W wyniku realizacji stkowskiej). Trwajq r6wniez .ora
tej inweslycji wod~ otrzymajq ce projeklowe dotyezqce ska
142 gospodarstwa. nalizowania Osiedla Pilsudskie

WZUW z Mlawy wykonuje go II. 

Od skanalizowania tych dw6ch Wkr6tce zostanie ogloszony 
osiedli rozpoczynajC\ si~ przygo regulamin konkursu na najlad
towania do uporzC\dkowania go niejszq posesj~ w miescie i gmi
spodarki wodno-sciekowej w na nie. Organizowany jest on z ini· 
szym miescie. Sytuacja jest 0 tyle cjatywy Towarzyslwa Mi 05nl
korzyslna, ze w ehwili obecne] . OW Zfemi Nasielskiej za apro
scieki te moze jeszcze przejC\c batCj i z udziaiem ZarzCjdu Miej
mala oczyszczalnia na Osiedlu skiego. 
Starzyriskiego, a z chwilq wybu
dowania !lowej oezyszczalni Kontrole 
sciek6w miasto posiadac juz b~
dzie dla nrej CZl;l5C sieci kanaliza Po kontroli prz prowadzonej 
cyjnej. Zniknqc wtedy muszCj przez NIK w LJrzt';'dzie Miejskim, 
wszelkie podtqczenia szamb do kontroli poddany zostal r6wniei. 
sied deszczowej. co przez wiele ZGKiM. Przeprowadzila jq Kan
poprzednicn la bylo przez wla celaria Obslugi Finansowej w 
dze dopuszczane Ci, kt6rzy na Cl8ehanowie. 
dal b~dq cheieli korzystac z W kazdym dobrze zorganizo
szamb, b~dq musieli zapewnic wanyrn par'istwie kontrole SCl, 
ieh szczelnosc, czyms normainym, Podlegaclm 

tet rnuszCj samorzCjdy i jch 
Remonty agency. 
i modernizacje 

Nowy wlasciciel 
TrwajCj remonty cZqstkowe 

dr6g gminnych 0 nawierzchni Zamraz.alnia przy uliey Plon
gruntowej. Polegajq one na na skiej ma nowego wlasclciela. 
wozeniu Z.Wlru i wyr6wnywaniu Zakupila jCj firma Binder. W 
hlekt6rych ciqg6w przy pomocy chwili obecneJ w zamraialni za
r6wniarki. Irudnionych jest okofo 70 os6b 

Od pierwszych dnl lipca obser Na spotkaniu z Burmislrzem 
wujemy malowanie nowych oz dyrektor firmy zapewnil, i.e. chc,,! 
nakowari poziomych na drogach si!;: rozwijac i inwestowac. Ze £lie 
wojewodzkich. Na drodze tej ka Sq to pusle slowa, widac po pra
legorO w granicach miasta malo· cach przy rozbudawie zamra
wane Sq tylko przejscia dla pie zalni. ZwiJ;!kszona zostanie pro
szych. Przewiduje si~ bowiem dukeja mroionek (warzywa). 
wykonanie nd nieJ nakladki aslal planuje si~ produkcj~ koncen
IQwej. Prawdopodobnie modern tratow. Ola dalszego rozwoju teJ 
izowana b$dzie r6wniez droaa na irmy konieczne jest zafunkcjo
odeinku Nasielsk - PiesciroQl. nowanie w naszym miescie 

oezyszczalni sciekow. 
Estetyka 

Zdrowie 
Kontynuowane Sq place nad 

podnies,eniem eSlelyki nasze Z turnusu retlabilitacyjnego w 
go miasta. Po latach przerwy Ustce powr6cilo 47 emeryt6w i 
zacznie tryskac woda z fontan rencist6w. Przebywali tarn w 
ny na skwerze im. Bohater6w dniach 14-27.VI1999 r. Organi
1920 r. Fontanna zostata wyre zatorem wyjazdu bylo Centrum 
montowana, przybrala nowy Pomocy Spolecz'nel. 
ksztalt i barw~. Wybral AZ. 

Z redakclJjnej pocztlJ 
Do Redakcji wplynCjllisl mie Sp6tdzie!nia Mieszkaniowa 

szkarica ul. Slarzynskiego (na twierdzl, ze 10 nie JeJ kompeten
zwisko znane redakcjO, kt6ry cja. Wysylala w tej sprawie pis-, 
poruszyl dwa bardzo istotne ma do Zarzqdu Gos.oodarki Ko
problemy. Pr6bowal interwenio munalnej, niestety bez odpo
wac w tei sprawie. ale bez skut wiedzi, a w szczeg6lnosc; bez 
ku, poniewai: u jednych olrzy zadnego zainteresowanla si~ tq 
mal iniormaci~, ie 10 me ieh sprawq , 
kompetenCje. nalOmiast u dru ezy zainteresuje sili! ktos W1e
gieh nie zastal kompetentne i dy, gdy dojdzie do wypadku? 
odpowiedzialne osoby. Nasz czytelnik zapoznal z ty

Problem pierwszy . nasielskie mi problemami przewodniczq
Ilydranty. Byl on swiadkiem po cego Rady Miejskiej. Zwr6cil si~ 
zaru w miescie. Opodal byl hy lez do nas °pomoc, co czynlmy 
drant - nieslely nleczynny. Trze informujCjc 0 lym na lamacl, na 
ba bylo jechac kilkaset melr6w szej gazely, 
po wodf;l. Pytanie: l<to Jest odpo· Z Jakim skutkiem? Zobaczy
wiedzialny za przeglCjd hydran my_ My ze swej strony jestesrny 
16w? wdzi~czni naszemu czytelniko

Problem drugi. - Na osiedlu wi za zainteresowanie sif? ttl 
Starzyr'iskiego jest nieezynny sprawq. Prosimy innych. Pisz
osadnik kanahzacyjny 0 gl~bo cle do nas 0 swych problemach 
kosei okoto 2 m. Zupelnie nie i problemach innych ludzi. Moze 
zabezpieczony. Bawlq si$ tam raZ8m cos naprawimy. 
dzJeci.lslnieje duze zagrozenie. Redakcja 



chodz'lcego m!;!zczyzny kt6ry do· Pies troplqey doprowadzll pollcjan
znal zlamania nasa. Jednoezesnle tow do posesji zajmowane) przez 
napastnik ograbll oiia ~ kradnqc mU mieszkanca Legionowa notC\o'o'ane· 
telefon kom6rkowy. go w kartotekach policyjnych.... 

Drodzy Panslwo! 
Zachl;lcam ostatnio Panstwa 

do zwr6cenia baczniejszej uwa
gl na swoje zdrowie. W okresie 
wakacyjnym mamy wi~cej cza
su i codzienne zabieganie nie 
bl;!dzie tlumaczylo naszej abne
gacji w tel dziedzinie. Proponuj 
zmierzy6 sobie cisnienie t~tnl· 
cze krwi. Zgodnie z wy!yeznymi 
'!'JHO (Swialowej Organizacji 
Zdrowia) na rok 1999, wsr6d 
kryteri6w rozpoznania nadcis· 
nlenia, za cisnienie pr8widlowe 
uwaiamy: 

- optymalne: skurezowe poni
zej 120 mmHg, rozkurczowe 80 
mmHg, 

- prawldlowe: kurczowe po
niiej 130 mmHg, rozkurczowe 
85 mmHg, 

. wysokie prawidlowe: skur
czowe 130-139 mmHg, rozkur· 
czowe 85-89 mmHg. 

Powyzej tych war10scl mamy 
do czynienia z nadciSnieniem. 

Nadcisnienie tetnlcle jest jed 
nq z najbardzie] rozpowszech· 
nionYdl chor6b ukladu krqze
nia. Niekorzyslny wplyw nadcis
nienla na organizm lalezy ad 
rozwoju wt6rnych lmian narlq
dowych glownie serca, m6zgu, 
nerek. przyspieszenia i nasile
nia rozwoju miazdzycy. Nadcis
nienie tetnicze nieleczone aka· 
lecla i prowadzi do wczesnej 
umieralnoSci. Nadcisnienie 
dzielimy na wtorne, gdzie zna
my jego przyczyny, np. choroby 
nerek, tkanki Iqcznej, gruczot6w 
dokrewnyeh, zw~ienie elesnl 
aorty i inne, oraz pierwotne wy
st~pujqce u 90% chorych, gdzie 
niewyjasniona pozostaje etiolo
gia ehoroby. 

Celem leczenia jest osiqgni~· 
cie wanosci optymalnydl lub 
prawidlowych u pacjentow mlo-

W mlesiqcu czerwcu IV dalszym 
Ci19u nleznal1l sprawcy dokonywall 
zuchwalych kradzlezy samochod6w 
z r6znych mlejsc naszego miasta, 
81 to przewai.nie ..Polonezy". Skra· 
dziono 4 poJazdy 0 Iqcz.nej wartoscl 
38.000 z.!. 

8.06. w Popowie Borowym zapali! 
silil samoch6d osobowy. Prawdopo· 
dobnie pl2yczynq pozaru by!o usz· 
kodzenle p12ewod6w paliwowych. 

9.06. w Piescirogach nieznanl 
sprawcy dokonalJ wlaman!a do skle
pu spozywczego GS·u sk<\d skradll 
towary 0 rleznanej wartoScl..
 

NocCj 12/13.06. nieznani sprawcy 
dokonali wlamania do remizy stra
iacklej 1'1 Jackowle sk'ld skradli pa
111'10 do samochodow oraz kolo 
zapasowe 0 lqcznej wartosci 280 zl. 

dych, w srednim wieku I obciCj
zonych cukrzycq oraz wartosci 
wysokich prawidlowych U os6b 
starych. 

Pamifi!tajmy ieezenie nadc/s
nienia jest postf,lpowaniem 
kompleksowym. Lekarz uwz
gl~dni w tym leczeniu ehorze
nia wsp61istniejqce, ci~zkosc 
nadciSnlenla. Zdecyduje nie tyl
ko 0 indywidualizacji sposobu 
leczenia ale i celu tego leczenia 
w danym przypadku. Niedopu' 
szczalne jest leezenie Slf,l same
mu. U "sqsiada", w sposob 
dorazny i przypadkowy. Lecze
nie nadcisnieflla to proces lecz
niczy sys emalyczny, oparty na 
peineJ wsp61pracy pacjenta i Ie· 
karza. Nie mozna samemu 
zmleniac dawek leku ani zaleca
nych odst~p6w czasowych miliJ' 
dzy dawkami lekU. Takie samo
wolne dzialanie moze skonczyc 
SICi! Iragicznie np. udarem m6l' 
guo Pami~tajmy tei, ie jednora· 
zowy pomiar eisnienia nie upo
wainia do rozpoznanla I lecze
nia nadcisnienia. Na t~ zmierzo
nq wartosc ma wplyw bowiem 
wiele fizjologicznyctl elY 1nlk6w. 
jak np.: wysilek fizyczny, emo
cje, temperatura otoezenia. Do· 
konanle kilkakrotnych pomla' 
r6w, najlepiej 0 lej samej parze 
dnia, pozwala zwykle na wylq
czenie przypadkowych wahan I 
rozpoznanie nadcisnienia. Roz· 
wOJowi nadeisnienia tt;tniczego 
zapobiega wlasciwa igiena iy
cia a wililc ruch, utrzymanie na
leinei masy clata, dieta niskoso
dowa (malosolna), unikanie al
koholu. zaprzestanie palenia ty
toniu. 

Spr6bujmy jui na tym urlopie, 
czego zyczy Pa .stwu 

Cezary Rusek 

15.06. zgloszono do jednostki po· 
licji dokonanls kraoziezy VI Zaborzu 
skqd nleznanl sprawey ukradll 2 ro
wery skladakl 0 wanosel 500 zl. 

il;dzy 12 a 14.06. na osiedlu 
Pilsudsklsgo w Naslelsku dwoch 
niele1nich dokonywalo wlaman do 
komorek piwnicznych skqd zabrali 3 
rowery g6rskiB owartosci 1500 zl. W 
wynlku przeprowadzonej przez poll· 
Clfil akell odzyskano 1 rower, 

Mieszkanlec Brod6w Parcel 
S.FK na podstawie falszywego za· 
swladczenia 0 zatrudnleniu I zarob· 
kach dokona! w skleplB rowerowym 
1'1 Nasielsku wyludz nle 2 rowerow 
gorskich 0 wartosci 2300 zL 

15.06. Mieszkanlec Nasielska 
KW. dokonal rozboJu I poblCla prze' 

15.06. w jednyrn z nasielsklch 
sklep6w spozywczych przy ul. War
szawskjej polieja uJawnlla 18 bute
lek w6dki z faiszywymi znakaml 
akcyzy, 

Nocq 16/171'1 Loreinie ze stojqcej 
na IOlce roztrzqsarko-zgrabiarki 
skradziono 3 kola 0 wartosci 470 zl. 

Tej samej nocy dokonano wlama
nia do sklepu GS-u I',' Cleksynle. 
Uzyty w trakde dochodzenla pies 
troplqcy doprowadzll do zabudowari 
mleszkanea Popowa podejrzanego 
o udzial we wlama iu. 

22/23.06. z posesji w Toruniu 
Dworskim meznanl sprawcy skradll 
samoch6d "ZuK", kt6ry nast\lpn'le 
zostal uzyty do P126WOZU skradzi . 
nych I',' InneJ mieJSCowosci rZ6czy. 
Skradziony pojazd wraz z fanta i 
zlodzieje ukryll I',' nledalekim zagaj
niku gdZ18 zOSlal odnaleziony pl2ez 
p licjl;). 

24,06. w Krzyczl<ach pod nieobe
cnosc wlasciciell nieznani sprawcy 
dokonali wlamanla do prywatnego 
dom:J skqd sKradli odtwarzacz wi· 
deo, telewizor 0 wactosci 1000 zl. 

Ujednego Z rnieszkane6w Naslel· 
ska policjanci odkryll i zabezpieczyll 
do dalszego dochodzenia sarno
eh6d "Flat 126p', 1'1 kt6rym stwler
dzono przerabiane numery karoserii 
I wspawywanq podl09l; bagaznika. 

28.06. podczas rodzinneJ sprze
czkl do kl6rej doszlo 1'1 Cieksynie 
K,P. ugodzil nozem syna, ktory z 
ranami klutymi zosta! przev ieziony 
do szpitala I',' Plonsku. 

W okresis 25-29 w Studziankach 
nleznanl sprawcy dokonali wlama
Ilia do kontenera z aparalurq teo 
rowniczq skqd skradli grzejnik, 
telefon na kwot$ 370 zl na szkod~ 

sekeji automatyki PKP 1'1 Naslel
sku 

NOCq 28/29.06. 1'1 Nasle[sku ;: po· 
ieszczer'i biuro\'vych firmy przy ul.. 

MalirlOweJ nleznanl sprawcy skradll 
maszynl; do pisanla, talelon komor· 
kowy, piecz<ltki. wlertarkf;l. szfi1ierk'O! 
kq!OWCl 0 lqcznej warlosci 7000 zt. 

W Nunle ujawnlono kradzlez 
przewodow Iinii energetycznej I<jCz, 
nie 800 m 0 wartoscl 6 0 zl 

Zlot szkol Starzynskiego
 
dokonczenie ze sir. 1 

rze chwalill si~ swymi miastaml 
I ieh najblizsza okolicq. Czy Na
slelsk mlal cos do pokazanla" 
Okazalo si~, ie tak. Organizato-

Uczniowle nasielskisj dw6Jki wysta· 
1'1111 jednoakt6wkl? "Sqd nad lalarni· 
kiem" 

rzy nasielskiej imprezy zapre
zentowall przybytyrn dworkj na
szej gminy. Wycieczkl;l rozpo
cz~to ad goseiny u panstwa 
Hanny i Stanislawa Tyc6w w 
Kos~wie. Znawca przedmiotu, 
wybltny hlstoryk prot. dr hab. 
Marek Drozdowski by! wprost 
lauroczony samym dworkiem 
jak i otaczaiqcym go parkiem. 
ZwiedzaJqcym podobal si~ r6w
niei mansardowy dworek i park 
w Lelewie. Rol~ przewodnika 

pelnil kierownik zlokallzowanej 
tu plac6wki pan Grzegorz We
solowski. Trzecim odwledzo· 
nym obiektem byly dostojne rui· 
ny neogotyckiego palaeu w 
Chrcynnle. Gospodarze impre
zy mogll )e pokazac dzif;Jkl 
uprzejmosci obecnego w!asei
ciela obieklu pana Krzysztofa 
Poszepczynskiego. 

Zlot szk6! imienia Stefana 
Strzynsklego w Nasielsku przy
nibsl zadowoienie zarowno aos· 
ciom jak i gospodarzolTl By! tei 

Honorowi goscle lmprezy IV czasie 
zwiedzanla dworku 1'1 Kosewie 

niewqtpliWq promoejq naszej 
gminy. Goscie zauwazyll, ie po
siadamy urokliwe miejsca, gdzie 
warto organlzowac r6inego roo 
dzaju spotkania i imprezy. 

AZ. 
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Wywiad zBurmistrzem Nasielska I 

- W dn. 28.06-29.06.99 uezest
niezyl pan w szkoleni u organi
zowanym przez Regionaln'l Iz
b~ ObrachunkowlI VI Ciechano
wie ... 

- Bylo to szkolenle die Burmi
SlrZOw, Wojt6w i Skarbnlkow m 
j2jce na celu przyblizenie nam n 
wych przepis6w dotyczqcycll pra
wa podalkowego i finansowego. 
Szczeg61na kontrowerSJe wzbu
dzil wsr6d sluch aezy paragraf do
tyCZ2jcy sposobu finansowanla 
Stowarzyszen, Klub6w i Bibliotek 
(50% - doch6d w!asny, 50% - do· 
aCje). Trud r 0 soble wyobrazic 

bibli01eko(!, kt6ra wypracowuJe 
50% dochodu wlasnego, Polnfor
mowano nas takie, ie nle zmie
niono ustawy 0 finansach publicz
nych w paragrafie dotyez21cym rol
Il ietwa. Prawo flnansowe zabranla 
Samorzqdom przekazywania 
srodk6w na rolnlctwo. Jes1 10 
szczegolnie przykre dl naszej 
Gminy, gdzie gospodarstw rol
nyeh nie brakuJe. 

- Jak pan oeenia kompeteneje 
swoieh nowych koleg6w Bur· 
mistrz6w i W6jtow? 

- Osoby, kt6re spotkalem na 
kursie, w wit;lkszosci po raz kolej
ny piastul'l te zaszczytne stanowi
ska. Dla nich wiele problem6l'i, 
kt6re dla mnie Sq zupelnie now , 
s<j dla nich czyms oczYWlstym. Z 
moich obserwacji wynika, ie Sil 
dobrze zorientowani IV proble
mach swolch mlast I gmi". Dop6ki 
jed"ak nie b~dzie pieni$dzy, prob
lem6w b(!dzie przybywac, 

- Kiedy byl pan Radnym 
okreslano pana "mlody i gniew
ny". Jakimi cechami odznaczal 
si~ pan jako Radny? 

- Odpowiem kr6 ko: amblcj'l' 
tJporem, bezkompromisowosciCj. 

- Czy nowa sytuacja w jakiej 
pan sl~ znalazt wymagala zmia
ny charakleru? 

. Na pewno )"ko radny mialem 
inne spojrzenle na wiele spraw, 
Jako burmlslrz zupelnie [naczej 
postrzegam problemy, Jako radny 
bardziej skupialem swoj<j uwagl? 

na sprawaeh dolyczqcyeh WSI, a 
teraz musz~ takie pamietac 0 

mieszkancach miasta. 
- Jakimi cechami wyr6inia 

si~ pan teraz? 
- Ambic)Cl, rozs<jdkiem i toleran

c)2j. 
- Gdyby moina byto oeenic W 

skali '-'0 pansk'l. wsp6lprac(l z 
Rad'l Gminy, jaka bylaby oee
na? 

- Por11ewaz oeena powlnna bye 
oblektywnu ... 7-8. 

- ezy eharakterystyezne dla 
naszego kraju "partyjniactwo" 
dotyezy takie naszej Gminy? 

- Staram si$ konflikty wynikajq
ee z "partyjniaclwa" iagodzic, wy
chodzic naprzeCiw, rozmawiac ze 
wszystkiml stronarnl. Mam na
dzre!<;l, ie problemy G miny wezmij 
gor$ nad krolkowzrocznym za
ehowaniem i bedzlemy dysku10
wac 0 rzeczywlstyc!l kwestlach, 
kt6re trzeba rozwiClzac. Nie pople
ram takieh dzlalal1, ZS "ktos" z 
"klms" ustalil "cos" bez uwzgll?d 
nienia dobra szeroko pOjetsgo 
og6lu. 

- ezy kt6ras z Partii wymusza 
na panu decyzje? 

- Naleze do grona lych os6b, 
kt6rym raezel trudno narzUCIC 
swojq wole, Staram Sll? rozmawiac 
ze wszyslkJmi grupami. Sqdze. ze 
nasza wspolpraca na razle uklada 
sil? dobrze. Mysle, ie nie dOpusz
cze do takiej sytuaeji aby kl6rykol
wlek klub narzucil ml swol<j wo'e. 

- Czy latwiej byto bye jednym 
z deeydent6w ezy decyden
tern? 

- Kiedy by/em Radnym wiele ra
zy, choc bylem przekonany 0 s!u
sznosci swego zdania. zostalem 
przeg osowany. Bylo to bardzo 
przykre dO$Wladc.zenI8. B,'c1e de
cydentem umozllwia mi podejmo
wanie decyzji zgodnie ze swoiml 
przekonaniami. sumienien . 

- Jaki zatem powinien bye 
Burmistrz? 

- Powinien bye przede wszy
slkIm sob,!. pos117powac zgodnie z 
normami dobrego 'Nychowania i 

obyczaju. szanowac judz!. Nie po
winien grae. Jdawac 1 starac sill 
bye klms Innym, nlz jest w rzeczy
wisto$cl - powlnien bye sobOl' 

- Jak pan sobie radzi z dono
sieielstwem? 

- Nle zwracam uwagl na anor.!
my, )akies podpowledzi typu 
"uprzejmie donoszt;l"... Mam wo
je zdanle, umiern ludzi obserwo
wac, decyzje podejmuj~ na pod
stawle wywaionych 0plnll kilku 
stron. Ni ki rui~ si~ emoejami, w 
przypadku mojej osoby donoslcie
Ie nie maJ'! wlelkiego pola cia pOpl' 
su. 

- Jakie eeehy u ludzi pan ce
ni? 

. Najbardziej podziwiam szcze
rosc. o\wartosci zdolnosc'; do kom
promlsowego rozwl~zywanla 

problem6w, bo iycie nle lest czar
no-biale. Czasami sytuacia wyrna
ga uznanla koloru szarego. Praea 
w Samorz<jdzie 10 dla niekt6ryeh 
nieus1anne kompromisy. ale jezeli 
lego wyrnaga dobro wsp6lne, 
Radny musi t/il eech~ posradac. 
Jezeli zadna ze siron nle cheiala
by us ClPIC ze swojego stanowiska 
moiemy wyobrazic sobie nlekon
cZCjce I~ dy kusJe I br k decYZJI. 

- Jakimi eeehami u ludzl pan 
gardzi? 

- Na,bardziej draini mnre uludzr 
falsz, kiedy w oezy sle usmreGha
j'l., Sq prtemili. a poza oezy ... po
tra1lil mowlC I pos,~powac 0 180 
stopni inaczej. Gardz.;. lakie glu
pi2j zawzi.;.loiciq I z wise) . 

. Preteruje pan kumoterstwo 
ezy kompelencje? 

- S dZ,?, Z odpowledz jest 
oczywls1a. a plerwszym mleJSCU 
stawiam kompetencje. Prawda 
) dnak Jest tak , L kumat rs wo 
wyst(!powalo, wyst,?puJe i prawdo
podobnie wyst.;powac bedzie. 
Wydaje mi sie. ie w koricl! zacznie 
ustlilpowac mlejsca wyksztalce
niu. Mam takij nadziej,?, Z8 w przy
sz!oscl tylko lUdzie wlasciwle przy
gOlOwani i kompet8rnn) bedq zaj
mowac odpo'Niedzialne stan wi
ska. 

- Jak nowy Burmistrz radzi 
sobie z "ukladami"?· 

- Zaleiy co mam rozumlec pod 
slowem "uklady",._ To, ze spoty
kam si z przedstawiclelami Firm, 
Stowarzyszen. Klubow lip. nie na
lezy odbierac Jako SpOSObl; wo
rzenia nowych uklad6w, Sq 0 
spo kania ezysto sluibow8. kurtu
aZYjne I nle sluz2j "rozdawaniu 
kart". Bye moie brakuje rzetel
nych InfOrmaCjl n 1 mat tego co 
dzieje Sl$ w Urzedzre I stqd te po
m6wienia a temat ·'uklad6w". 
WielU Radnych wskazywalo na 
pewne niedociilgnlf;cla w funkcj0
nowaniu Rady. Okazalo Sif; jed
nak. ie po uplywie kilku mlesi-scy 
swoje stanowisko zmie Iii. 

- W jaki spos6b pan postrze
ga problem lokator6w w pry
watnych kamienicaeh? 

- Problem6w w naszym miescie 
ni brakuje. Poza dobrCl wola. po· 
za szc.zerymi checiami ie rozwiq· 
zania, potrzebne Sq czesto spore 

naklady inansowe. Doratnie pod
j17IiSmy deeyzje 0 przygolowamu 
przel fachowc6w koszlorYSlJ ad
aptaCJI strych6w. Mialoby to po
dw6)ne znaczeme. Po plerwsze 
uzyskalibysmy 10-12 nowych le
szkan, a po drugie wplyne10by to 
na pop raw\, es etykl miasta, bo 
t'1lektore dachy kamlenlc nle przy
nosz~ nam chluby. 

- Za miastem niszczejq bloki, 
ezy nie rozwillzalyby problemu 
mieszkaniowego? 

- Slokl s wlasnosci q osoby fi
zyezneJ. Podatek d ni rucho
moscl Z lego lerenu nie wplywa do 
naszel kasy ad kilkU lat. Zaiegiosci 
nagromadzilo St~ bardzo dUlO. Z 
t<j sprawq zwr6ellismy sie do ko
mornlka (WpIS do hipotekl naszyeh 
wlerzytelnosel). Bye moze uda Sll? 
nam przez licYlacj~ komorniczq 
odzyskac cZlilSC 1 go terenu z blo
kam!. Bylby 10 jeden z sposobow 
rozwiClzania problemu lokator6w z 
kamlenic prywatnych. Jest to jed
nak dopiero poczqtek 01 glej dro
gl. 

- Bezrobocie jest jednym z 
powai:niejszych w naszej Gmi
nie... 

. Dop6ki nle wybudujemy oczy· 
szezaln I .clekOw, dop6ty nle do
czekamy sie Inwestor6w. Wyllu
maczlil to na przyk!adzl Flrmy 
"binder". klora obeenie zatrudma 
krlkadziesiqt os6b (ok. 70). Bez 
oczyszczalni scta 61'1 moze iun
kcjonowac tyiko zamraiarnla 
ow c6w.zkt-rejpopluczynyzmy
tych owoeow nIe SCI zbyi szkodliwe 
ojla sr dowiska I zakladowy osad
nik j st w staniS wychwyclc z nie
czyszczenra. Gdyby zakladowl 
udalo si.;; uruchomlc zamraiarnle 
warzyw i produkcje koncentrat6w, 
wowczas "binder"zauudnllby oko
10 200 oS6b. Oczyszczalnia scie
k6w jest dla nas gl6wnym pnoryte
tem. 

- W jaki spos6b radzi pan so
bie ze slresami, z trudnymi 
sprawaml? 

- Mam bardzo duio zaj!?c, WI C 
me mam zbyt duzo czasu na mys
I nle stresach. Cleszlil Sl~, ze 
mam gospodarstwo, bo po praey w 
Urzr;;dzJe praCUjf; cif;iko. Praca 11
zyczna powoduje, ie zapomlnam 0 

Slresach. nab! ram dyslan u d 
niewainych spraw i lepiei doslrze
gam wains probl y. Pozu tyrn 
praca na swieiym powietTZu doda
je mi sil do dalszych dzlalan. 

. Jak pan sp{!dzi tegoroezny 
urlop? 

- Czesc urloPll wykorzystarn 
prawdopodobnre na wyjazd szko· 
lenlowy do Brukseli (8.07
12.07.99). 3 pozostala czesc wy
korzystam na przeprowadz nie 
iniw we wlasnym gospodarstwie. 

- Zyezenia do "zlotel rybki": 
- tyez,? s ble: zdrowla dla rodzl

ny. roZWOJU gospodarczego dla 
Miasta I G miny, parlnerslwa 1'1 roz
wrqzywaniu probl moW. 

Z Burmistrzem 
- Bemardem Muchq rozmawiala 

Katarzyna Cienkowska 



-aSle S a 
ara.fia a 

y 

Starosla Nowodworski Adam Janas w lowarz.yslwie przewodnlcz<jcego Ra
dy MleJskJel Grzegorza DuchnowskJego 

Puchar zwycie' 
kiel druzynie • 

• Sparly N· 
slelsk wr~czyl 
Przewodn,cz<jCy 
Rady Mlelskl I 
Grzegor1. Duch
now'kJ 

---....""" .....,'. ~ 

rnyslowo-Handlowego ONJar
. zawa. kt6rego niedlugo plac6

wka powslanle w Naslelsku, 
Olwar1ego FundUszu Emerytal
nego EGO, oraz hrmy Camplna 
Bacha. 

Nad prawldlowym przeble
glem festynu czuwal niezawod
ny konferansjer kSI<tdz Andrzel 

Obydwa dnl koriczyly Sl~ za
bawq tanecznq trwaJClca do 

godz. 23.00. Bawdl Slli-' mlodzl, 
tarSI I dZleCL 

Red. 



Nowe czasy . nowe zaqrozenia Nasze problemy 

Uwaga! To jest groine Wstrzymana inwestycja
 
Do niedawna najwi\lkszym zagro

zeniem dla zd,owia lizycznego i psy
ehicznego spoleczetistwa naszego 
kraju, a w tym I naszej gminy, by! 
alkohol. Problemy z nlm ZWlqZane 
poruszalismy niejednokrotnle na /a· 
mach naszej $azetkl. Zamieszclo
ne zostaly tez Informaeje dotycz,!ce 
narkotyk6w i narkomanii. To zjawi
sko w skall masowej ujawnilo si~ 
slosunkov-/o nledawno. W tel dzie
dzinie szybko )ednak dogonillsrl1\' 
Europ~, a nieznany Wi9kszosci Po· 
lak6w Nasielsk stal sil;l slawny ze 
wzgh;du na wykrycie w naszej gmi
ni nielegalnej rozlewni spirytusLJ i 
wytw6rni amfetaminy, 

W tekstach dotycz<lcyeh alko oli
ZI u i narkomanii apelowalismy 0 

rOZSCldek, Humaczylisrr,y Istol~ zja
wisk, wskazywallsmy nn :;.posoby 
Ich rozpoznawania i zapobiegania 
1m. 

Zwracalismy sie gl6wnie do rodzi
cow, bo to oni Sq fundamentem ro
dZlny i to onl powinni miee naJw1e
kszy wplyw na wychowarlle wlas
nyeh dzieci, im w plerwszym rzedzle 
powinno zalezec, aby ich rodzlna 
byla zdr wa. ie chodzj tu jednak 0 
potoezlle rozumienie leQo slowa 0 
zdrowe/ rodzinie mOl'llmy wt dy, 
gdy nad iernatroskao byt material
ny nie przeslania innych potOleb 
kazdego ezlowieka. Panowac w niej 
powinna mi~osc, uczelwos6, eiepla i 
serdeezrla atmoslera oraz pew
nose, ze w chwilach trudnych tu 
znaJdziemy opareie i zrozumienre. 

Ten apel do rodzlcow jest aklual
y rewniei wobec nowego u nas, na 

tak<j s al<;l, zjawiska. kt6re pooular
nie okresla sili,l mianern - sekty. Od
daje ono tylko w niewielkim stopniu 
istotl7 1ego, 0 czym cheemy naszych 
ezytelnik6w poinformowac ; pOled 
ezym chcemy pOlestrzec. Sekta we
dlug ency lopedii to odlam wyzna
nlowy w obreble dane) rellgii. Tym
ezasem w tym lekscle bedzie anali
zowac pewn problemy zwiqzane z 
nowymi ruchaml pseudoreligijnyml ( 
parareligijnymi. sektami, rein go 
rodzaju wsp61notami i podobnymi im 
grupami subkulturowyml. 

KId maze zapylac, ezy jest po
lrzeba pisania 0 takich sprawach w 
lokalnej gazelce, D)a nas nie ulega 
w<\tpliwosci, "ie tak. a r6z.nego ro
dzaJu patolo iaeh z Ilimi zwiqzanych 

Kolo Unii Woinosei w Nasielsku 
ui. Warszawska 25 
05-190 Nasielsk 

Nasielska Unia Wolnosci z 
niepokojem obserwLJje dolych
ezaSOWq dzialalnosc organ6w 
samorzqdowych Miasta i Gminy 
Nasielsk. 

Unikanie p'odejmowania wai.
nych decyzJi, brak konkretnych 
dZlalan zmierzajqcych do reali
zacji kluczowych inweslycji 0 
fundamentalnym znaczeniu dla 
calej GmIllY, to naszyrn zda
niem cechy charakterystyczne 
funkcjonowania samorzqdu 
obecnej kadenqi. Uwazamy. ie 

dowladujemy Sll;l nil' tylko z medl6w. 
T go rodzaJu z]aw1ska zadomowi y 
sil;l jUz na naszym terenie I coraz 
cz~sciej daj'1 0 soble znac. 

Najbardziej podatnq grupa, na 
wszelkiego rodzaju rlOwlnk! Sq dzie
ci i mlodzlei. Ciekawl swiata, W'1t
piqcy w prawdy podawane pOlez au· 
tory1e y, dostrzegajqcy klopoty roo 
dzic6w, majijcy juz w asne klopoty, 
potrzebujqcy milosCi, ezulosei I 
akeeptacji wlasnej osoby stawiajq 
pytanla 0 sens zycia. 0 to, czym tak 
naprawde jesl swiat. Ich roz erkl po
gl~bia obserwacJa tego, co Sll;l wo
k61 nich dzlejs. 

I gdy rodzicom i wychowaweorn 
brak jest czasu, aby rozwia6 te w11
pliwosci I odpowiedziec na slawiane 
pytanla, znajduJq sil; ludzie, kt6rzy 
na wszystko rnajq gotOWq 
odpowiedz I to ani r ztacza,)q przed 
m!odym czlowiekiem miraie zyeia 
bez trosk, Obiecujq zaspokojenie 
wszyslklCh potrzeb I Uko]enie psy
ehicznego b6lu. 

Podstawowym narzl;ldzlem w 
uzal~znleniu druglego cz!owieka 
Jest manipulaCja psychiczna, Poma
gaj<j ir w tym rnedytacje, nauKI, 
swois ego rodza)u mOdly, oglLJpiajq
ca muzyka, niekt6re filmy i gry kom
puterowe, wreszcie narkolyki ro
przez nie rlarzucajq "wybranym" 
okreslone s ereotypy reakcjl psychi
cznych, kontroiUI'l Ich mysll, zacho
wanie i uczUcia. Jednym z elemen
tow psychomanipulacji s~ nazwy 
wsp6lnot. Powtarzaj'1 sil;l w nich a
kl8 poj<;lcla iak niebo, r dzina. dobro. 
rrawda, rnlsje, kosci6!, milose, blb
da, dueh. Do tego doehodzq odpo
wiednie przymiotnlkl. Wszystko to 
po to. aby slworzyc pewne pozory I 
latwie) pOlyci<\gnqc latwowiernych, 
a tyml oka<:uj21 sl~ CZl;lsto dzieci "
tzw. dobrych dom6w I najlepsl ucz
niowie. 

o skutkach znalezienla slfi! w sie
ciach lego rodzaju slowarzyszeti 
chyba pisac nre trzeba Nie ma clly' 
ba dnia. aby me byto °nlch informa
eji Wprasle, rDdlU ezy telewlzJI. Na
lezy j dnak w lym mie!scu zazna
czyc. ie q wakacje, a jest to naJle
pszy czas dla "lowc6w dusz". Ape; 
WleC do rodzlc6w - palOlmy uwaz
nle, co robi<j i z kim si<;l przyjaznlq 
nasze dzieei. 

AZ. 

Kllka razy in 'ormowaiismy na
szych Czytelnikow 0 post'i1pie prac 
przy reahzae]i Inwestyeji wodoeiqgo
we] w PiesClrogach Nowych na ul. 
Diarnentowej W oslatnim czasl6 
prace zoslaly jednak przerwane, 
Przyczynq ego stanU rzeczy Sq klo
poty linansowe, 

Wodociqg na tej ulley jest inwes
tycjq wsp6In'l, tzn. finansow n'! 
pOlez gmin<;l I przez mieszkaneOw. 
W prawie teJ podpisane zoslaly od
powiednie umowy, Nie tety, nle 
wszyscy w!asciciele posesji wywi q
zall sle z przyjli1tch na siebie zobo

wiqzari I nie wplacili przewidzianych 
kwot. 

Jak si~ dowledzialem, praee 0

gq zostac wznOWlone I to w miare 
szybko FO u egulowaniu jednak na
leznosc przez tych, kt6rzy co tel 
pory lege nle zrobili. Nasuwa sie tu 
pytanle. Jak rozwiqzywac lego roo 
dzaju problemy, aby przy okazji nie 
cierpleli ei, ktcirzy WYWIq;I. Ii sie ze 
swolch zobowiqzari, a powodzenie 
calosci zaleiy od solidarnyc dzia
Ian wszystkich zainteresowanych, 

x. 

STOP dla wysypiska?
 
Prac , Jakie podjl?la gmina dla 

rozwi qzania proble u odpadow sta
Iych, Sq Juz bardzo zaawanSOW3n , 
Zakupiono teren, kt6ry odpowiad;:jI 
wymagani m sluib ekologicznych, 
Przygolowallo koncepCJIil skladowl
ska, opracowano dokumentacji;, 
wykonano p wne prace na rzecz 
mleszkancOw wlosek S siadujqcych 
z terenem pOlewldzianym na inwes' 
tycj~. Zabraklo jednak el rn€lntu naj
wainiejszego - zgody mieszkari 6w 
na umlejscowlenie planowanej bu
d wy "ich s<,\si dztwie. 

Problem spa! .cznego Spt7SCIWU 
w stosunku do planow Gmll1y nara
sal stopniowo az pOlyb al iormfi 
zdecydowanego oporu. Wladze sa
morz<'\dowe liezylY, ze zdolal'! prze
konac spolecze' SMO Jask6!owa, iz 
lego rodzaJu oblekt nie lylko ze Ille 
bfidzie uciqzliwy dla mleszkancciw, 
aie moze przynies6 im nawet ko
rzyse!. 

Wskazywano na doswiadczenia 
Innych w podobne) prawie. w ym 
nawet doswiadczenia paristw Unci 
f:ufopejskiej, gdzle tego rodzaju in
westycje podlegaj'l szczeg61nej 
konlroli POlekonywano. ze samo
rzqdow nie stac obecnie na bylel4
kosc i ze wszystko zoslanle wykona
Ile zgodnie ze wszyslkiml nor ami 
dotycz'1cymi ochrony srodowlska. 
Niestety, argumenty te nil' znalazly 
uznania, W chwill be nej wszystko 
"r6cilo do punktu wyjscia, 

W Ie) sytuacii Zarz'1d Mlejski po

nie moi.na dalej tkwic 1'1 bez munalneJ i MieszkanloweJ w 
czynnosci, powodu)qeej u na sp6lk~ prawa handlowego co 
sielszczan widoczne odczuel8 powinno przyczynlc SI\il do ra-

OSWIADCZENI 
marazmu i frustracji, dlalego tei 
m.ln. postulujemy: 

1. Pilne rozpoczE;lcie realizacji 
inweslyeji wysypiska odpad6w 
komunalnych i oczyszczalni 
sciek6w. jako niezbE;!dnych dla 
rozwoju Miasta I Gminy Na
sielsk. 

2. Podj~cie dzialan zmJerza
jqcych do szybkiego przeksztal
eenia Zarzqdu Gospodarki Ko

ejonalizacjl iunkCJonowania le
go przedsi{:biorstwa, a takze 
wyeliminowania zjawisk niego
spodarnoscl jakie maJ'l miejsce 
w tym przedsifilbiorslwie komu
nalnym. 

3. Ustanowienie pelnomocl11
ka (iub retera lI) ds. rozwoju i 
promocji gminy, kt6rego zada
niem m.in. b~dzie opracowywa
nie program6w sluzCjcych pozy

stanowil przyjqC !zw, stan zerowy. 
tz1. zacz'lc wszystko nlejako ad po
cZqtku Najpierw rozmawiano z Ra· 
dq Soleckq. NasHilpnie Zarzqd w 
pelnyrn skladzle udal silil n rozmo
wy z mieszkancami wsi. Aby pOleko
nac lokalllCl spolecznosc, i.e w!adz'l 
samorz'1dowc powaznie podcho
dZq do prob/emu, wystoSQwano do 
mleszkancow J sk610wa list inlen· 
cyjny, w kt6rym Zarza.d zawarl pew' 
ne obielnice I ZObOWI'lZ<lnia. 

W odpowiedzi wies wyraza ooa
WI;, ze ZaOletd nie ze wszysikich 
obietnic moze si~ wywi'lzae. Co WIf;

eej . ,.DZI~k je y Z<l le propozycje, 
'00 S'1 bardzo skromne, Jak na Za
Olqd pOlyslalo" - czytamy Vol cz~sci 
koricoweJ. Tego rodzaju stwierdze
nla mogfyby bye JUZ przedrnlotem 
ro mOw I negocjaCJI, Wyd<.lJe Sll;, ze 
Zarz d latwo moglby przekonac 
mieszkanc6w wsi 0 swej dobre] woli 
j udokumentowac, ze Wszj'stkie z 
bowiqzania Sq r alne. I to chyba 
ktos przewidzial, bo po podpisacll 
spolecznosci wiejskiej (48 podpl· 
sow) jest dopis k - "PS. MieszkanC\' 
uwazajCj lenlat "wysypiska" za za
mknieiY". I \U jest wlasnie problem, 
1rese odpowi azi pozwalala wno· 
SIC, ze rstnleie mozhwo$c negocjaqi. 
Skqd wlfiC la nDgla zmrana tonu w 
rZ8czowej odpowieozl? Co roble da· 
lej? Cza$ plynl8 I ni wraca, a przed 
Gmll1<j jesl /eszcze wiele Innych 
problem6w do rozwiqzania. 

Y. 

skiwaniu pozabudzetowych 
srodk6w finansowych na ich reo 
aiizaCJli!· 

Jezeli w najbiizszym czasie 
wladze samorzqdowe nie roz· 
poeznq realizacji tych postula
t6w, rozwazymy wycofanl8 sw·
go poparcia dla ezlo k6w Unii 
Wolnoscl, ktorzy aktualnle znaj
dUjq sil;! w skladzie Zarzqdu 
Miejskiego a zoslall wybrani do 
Rady slartujCjc Z listy Komitetu 
Wyborczego .,Nasza Gmlna", 

PrzewodniczCjcy Kola UW 
IV NaSlelsku 

Andrzej W. Kordulewski 

Nasielsk. 29.0 .99 



Na plkniku nauczyciel kim w Budach Slennlcklch Bur 
mis\r2 m6g1 poznac swych podwl dnych w warunkach 
mniej oflcjalnych 

Nauczyciele zrzeszenr w Od
dziale Miejsko-Gmlnnym ZWIClz
ku Nauczycielstwa POlSKIego w 
Nasielsku stanOWlq najllCZm8j
SZq grup~ zwiqzkowCl w Gmlnie. 
Do organizacjl nalei.y 140 os6b, 
co stanowi prawl8 70% og61u 
zatrudnionych w placowkach 
oswlatowych na naszym lere
nie. lnteresujq si~ sprawami 
szkoly , nauczycieli. Nle wdaJq 

si~ w polityczne przepychanki. 
Uwazaj&, ie cr, kt' rych intere
sUJe polityka moga to czynic, ale 
nie w pracownJczym zwi<tZku. 
Do lego celu powolywane Sq 
partie polityczne. 

W starym ukladzie admini
stracyjnym Oddzial ZNP w Na 
sielsku podlegal Zarzqdowi 
Okr~gu w Ciachanowle. W za
sadzie nie bylo struktur rajono
wych. Utworzenie starostw nie 
obliguje zwiqzkowc6w do two
rLenia struktur powlatowych. 
Poniewai jednak CZli!SC szk61 
naszeJ Gmlny podlegac b~dzie 
Slarostwu. zwiqzkowcy uznall, 
za dobrze byloby poznac nowo
dworskta srodowisko nauczy
cialskia. Pisalismy jui. 0 wsp61 
nym spotkanlu z ministrem 

Handke. Oficjalne spotkania w 
bardzo malym stopniu sluzq 
wzajemnemu poznawanlu si~. 

Temu calow, bardzieJ sprzyjajq 
spotkanla mnlej oficialne. 

Do takiego spotkanla dqzyli 
tez zwiqzkowcy z rejonu nowo
dworsklego OkazJa nadarzyla 
si~ w czerwcu. Oddzlal ZNP w 
Nowym Dworze byl organizato
rem towarzysklego spotkanla 

Zarzqdu Okr~
gu ZNP bylego 
wOJe w6dztwa 
slolecznego. 
Na tli! wlasnre 
Imprez~ zapro
szono przed
stawiclell 
zwiqzkowc6w 
z GmJny Na
sielsk. 

o wyznacz.o
neJ godzinie 
Oddzial nasz w 
511 lrzech ludzl 
stawil sifil w klu
ble garnlzono 
wym Twierdzy 
Modlin I zostal 
bardzo serde
cznie powilany 
przsz gospo

arzy oral I 
nych uczeslm 
k6w spotkania. 
Juz na pocz<.tl
ku naszq die
gaCJ~ spotkala 
mila nlespo
dzianka. Oka
zalo Sl~, ie 
czlonkiem go
SZCZqcego nas 
Zarzqdu Od-
dZlalu w No
wym Dworze 

Jest by!a mieszkanka nasze) 
gminy, uczennica nasi Iskiaj 
dw6Jkl. pani Teresa Popielar
ska. Cala Impraza przeb'egala 
w mlls/. rodzmnej atmosferze. W 
czasis JaJ trwanla odbylo Sl~ 
zWledzanie Twierdzy. I tam zno
wu doszlo do spolkania z nasiel· 
szczaninem, panem pulkowni
kiem Budklem. Wsp61ny obiad I 
ognisko to koleJne punkty pro
gramu integracyjnego spotka
nla nauczycleli zwi<tZkowc6w w 
modllr1sktoJ tWlerdzy. 

WzaJemne poznawanie si~ 

srodowisk nauczyclelsklc do
Iyczy nle lylko powlalu. W 
przeddZleri wlzyty wModlinis na 
zwi<tZkowym plknlku przy Szko
Ie Podstawowej w Budach Sian
nickich spotkall sj~ cztonkowle 

ZNP ze szk61 naszej gminy. I na Imprezie Burmistrz. kl6ry 
choclal nle wszyscy. ze wzglfij sluzbowo zaJmuJe sili! oswiatq w 
du na niepewnq pogod~. przy Gminie, m6g1 poznac swych po
byli na 10 spotkanie, to jednak wladnych w warunkach mniej 
stwlsrdzic nalezy, i.e byla to im ofic)alnych. 
preza bardzo udana i spelnila 
SWq Integracyjnq rolli!. Obecny Al 

PI nl6 ognlsko i szumlq kniej na polkanlu w Budach Slennickich 

Czyzby nauczyc'ele zWiqzkowcy szykowali si~ do s\ralku okupacYlnego? 
Pamlqlkowe zdlt;lcia wTWI rdzy Modlin. 

Uczestnicy zWlqzkowego polk nla W ModllnlB POZUI<l do "rodzlnr1ego" 
zdJf,lcia 
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Znaczenie hase/: 
Poziomo: A- gra w sialk6wklil, 

B-3 pistolet, B-8 gatun k zaby, C·1 
uprawia lotniarstwo, D-10 nieiedna 
w parku, E·1 chinskl wladca. F-10 
uchwala jq S jm, G-6 byla nlq ilmo
wa dr Ewa, H-1 przykrywanie dachu 
np. pap'l.' H-1 0 wyrazenie okreslaj<j
ce mistrzostWQ wykorlanego fanca, 
1·6 trzycz\'!sciowy obraz, J-1 (lac.) 
osma cz~sc, J-11 gatunek wlna. K-1 
pijesz naturalllY Z jablek. K-7 wyko
nUJq go artylerzysci w czasie swlqt 
panstwowych, K-13 upal. skwar, L-1 
delikalne wylarcie tez. l-9 rosyjskie 
filcowe bUty, M-1 w r~kach porywa
czy, N·9 pr7ep owadza si~ j<:j w celu 
pozrtania opinii pUbllcznei. 

Pionowo: 1-A uklad kart w bry· 
dzu, 1-J jeden ze skladnik6w kry..'i, 
2·E mi~so wieprzowe z lopatki, 3-A 
promieniotw6rczy metaliczrJy pier
wiastek chemiczllY z grupy skan
dowcow, 3-J z niej zbudowarly jest 
mi~sleri, 4-A inaczel': rodzajdiwi'ilku 
. moze bye niskl ub wysoki. 4-E 
poprawne, wyraine wymawianie 
wyraz6w. 5·A starodawna gra dzie
ci'i!ca, 5-J gruba kurtka robocza, 6-E 
zaslanla okno. 7-K istota rzeczy. 8-A 

selfi) a polostalosc po drzewie, 9-1 
popularnie -16±ko polowe, 1O-A ska
zony alkohol dopuszczony do 
sprzedazy zabarwlony na fiolelowo, 
11-F akademlcki podn;cznik, l1-L 
zawmil;ty na czole, 12-F zdrobniale 
- tata. 13-A rodzaj kolnlerzyka stolC\· 
cego, 13·J konskl Smiech. 14·F flle

spodzlewana . tescioweJ, 15-A po· 
pis, pokaz, 15-J kosmiczna droga 
satelity wok61 planety. 

Rozwiqzaniern krzyiowkl b;Jdzie 
haslo wpis3ne do tabeli wedlug szy
fru: , :2 -3 4 5 6 

"7 8 9 1 10 , , 
:2 1 :2 7 13 8 1 1 

10 6 '7 G 10 , :2 

10 t;l 14 

RozwlC\zanla proslmy adsylac 
na adres redakcjl do drlia 6.08.99 na 
kartkach pocz owych. 

RozwiC\zaniem krzyzowki z nu· 
meru 6/99 byte 11<.1sl0 ..Szczfi)scie to 
sk6ra kameleorla". Nawodfi) wylo
sowala pani Irena Kazmierczak z 
Nasielska. Serdecznie gratulujemy. 
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OetlOtnicza Slraz Poi-arna - 998, 691-22-88 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk 
999, 692-26·11 

Pogotowie Gazowe Nasielsk - 691-22-22 

Pogotowie Energelyezne Nasielsk 
691-24-21, po godz. 1500 - Pions lei.: 
662-26--45 

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzen telefonicznych . 924 

POCZTA. POlSkA. 

Urzqd PocZlowy Nasielsk-l czynny jest w 
dni powszednie j w praculClce soboly w 
godz. 8.00-18.00. 

W soboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedziele Urzqd Poeztowy jest nieczynny_ 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Nasielsku 

Oglasza 

Konkurs na stanowisko Dyrektorow: 

1. Zesp6t Szk61 N 1 w Nasielsku 
2. ZespO{ Szk61 Nr 2 w Piesciro\Jach Starych 
3. Zespol Szko! Nr 3 VI' Cieksynle 
4. Szkoly Podstawowej w Dlilbinkaeh 
5. Szkoly Podstawowej w Pianowie 
6. Szkoly Podstawowej w Popowie BorowyrTl. 

Kandydat przystlilpujqcy do konkursu powinien posiadac: 
kwalifikacje okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Naro

dowej z dnia 10 paidziernika 1991 roku w sprawle szezeg610vvyeh 
kwalifikacji wymaganych ad nauezycieli ... (Dz.U. Nr 98 poz. 433 z 
p6in. 2m.) oraz spelniac wymogi zawarte w Rozporzqdzenlu Mini
slra Edukaeji Narodowej Z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie 
wymagan, jakim powinny odpowladac osoby zajmujqce slanowiska 
kierownieze w poszczeg61nych typach szk61 (Dz.U. Nr 14 poz. 126 
z 1999 roku). 

Ponadto kandydal powinien posladac 0961nq majomast funkcjo· 
nowania SZkOfy oraz znajomosc przepisow prawa oswiatowego i 
prawa praey. 

Oferty kandydat6w powinny zawierac: 
1) kweslionariusz osobowy poswiadezony przez klerownika aktu

alnego zakladu praey (jesli nie praeuje, przez kierownika ostatniego 
zakladu pracy), 

2) odpis dyplornu, inne dokumenty stwierdzajCjce kwalifikaCJe, 
3) aktualne zaswiadczenle lekarskie 0 stanie zdrowia, 
4) oeena pracy za ostatnle 5 la1 pracy zawodowej, 
5) koncepcjlil kierowania-szkolq z uwzgl\ldnleniem aklualne) prob

lematykl, przewidzlanych zmian i sposob6w ieh realizaeji. 
Oferty nalezy skladac w zarnkni~tyeh kopertach w Urz<;<dzie Miejskim 

w Nasielsku pok6j nr 19 do dnia 14 lipea 1999 roku do gadz. 16·lej. 
Konkursy na dyrektorow Zespol6w Szkol odbF,ldEj si~ w dniu 1511pca 

1999 roku 0 godz. 1O-tej w Uw~{izIe Miejskirn w Naslelsku, nalomiast 
konkursy na dyrektorow Szk6! Podstawowych odb~dq si~ w dniu 16 
lipca 1999 roku 0 godz. 1O-tej w UrzliJdzie Miejskim w Nasielsku. 

8urmistrz 
mgr inz_ Bernard Dariusz Mucha 

I 1 _ 

Dyi.nP~zycitod Ni REjONOWEj [ Dyiuny N~si etsklcit ,ApT< ~ 
[~ w NASidsku" LipiEC J9'99 , .. 

Leka178 Przyehodni Rejonowej w Nasiel· 
sku przyjmujEj pacjent6w od poniedzialku do 
piqtku w godzinaeh 7.30-17.30. 

W kaidq sobotf;! pacjenci z rejonu Na
sielska i Piescirog przyjmowani Sq W na
glych przypadkach: 

W Osrodku Zdrowia w Piescirogaeh w 
godz. 8.00-10.00 

W Pl7yehodni Rejonowej w Nasielsku w 
godz.11.00-13.00. 

STACj,\ OpiEki ' J 
CENTn-tJM Pid{GNiARSTWA RodziNNEGO 

"CARJTA.S" DiEcEZji PloddEj I 
_~= ~_~~~ .J 

Gabinet zabiegowy .,CARITAS" - w "Sta
rej Plebanii" UI. Zwirki i WigUlY 5, tel.: 
693-14-28 ezynny jest od poniedzialklJ do 
plqtku w gadz, 7.30-19.00. 

W soboty, nledziele i swiliJta czynny jest w 
godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00. 

.w_ 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego 
czynna codziennie w godz. 8.00-18.00. w 
soboty w godz. 8.00-16.00, w niedziele i 
swit;:ta w godz. , 0.00'13.00. Dyiury: 

107; 7.07; 9-11.07; 20-31.07. 

Apteka "Arnika" mgr Swigoniak, ul. Ry
nek czynna codZJennie w godz 8.00-17.00. 
wtorki i piqtki w godz. 7.30-17.00, w saboty 
w godz. 8.00-16.00, w niedziele I swit;:ta w 
godz. 10.00-13.00. Dyzury: 

2-607; 8.07; 12-19.07. 

Tdd(OMUN'ik~cjA PoLsl<A 

Rozm6wniea Telekornunikacji PolsKlel 
czynna jest w dni powszednie I pracujaee 
soboty w godz. 7.00-21.00. 

W wOlne saboty w godz.. 8.00-14.00, 
W niedziele rozm6wnica czynna jest w 

godz. 9.00-11.00. 



O-B S 

, Sprzedam M5 ( 76 m2 ) 
p:Jrter  w Nasie/sku. 
ul. Warszawska. 

tel. (0-23) 661 40 14 
(po 18 - tej) 

, $przedam mfocamie 78. 
tel. 691 42 87. 

., Sprzedam domek z dziDlkq 
tel, (0-23) 693 11 02. 

NAJLEPSZ)' OL 

STATE OTRlYMUJESZ 
UPOMINEK WPOSTACI 2L 

Super Q5 SOW·90 EP 
oWARTOSCI 38 zl. 

QUAKER STATE SPONSOREM MIESI~CZNIKA AUTO SPORT A 
~,.
 

QUAKER

STATE~
 

EJ SV/IAIA 

PRZY IAKUPIE 4l OPAKOWANIA 
OLEJU SI LNIKOWEGO QUAKER 

OLEJU PRZEKlADNIOWEGO 

• 

OSIARKI 
a eJ'T'(, ,

~£~ <l:t""'" (1\JJ • 

Sprzedai, Naprawa, Gwarancja
zJzishw Pietrzx:Jk, 06-131 Nasiebk 3, Sloonico 511e!. 69 12303 

NAPRAWA SAMOCHOOOW 

06-130 Nasielsk - Paulinowo 52 
tel. 0-602-229-787 

* autoryzowany dealer olej6w 
firmy QUAKER STATE 

* posiadamy petnct gam~ 

do wszystkich samochod6w 
* oleje: do kosiarek 

pomp hudraulicznych 
* oleje: przektadniowe 

naturalne 
pol$yntetyczne 
syntetyczne 

WYMIANA OLEJU NA MIEJSCU 
Uwaga!
 
ezas promocji ograniczony
 

Zapraszamy : poniedz. - picttek 
w godz. 8 -17 

I • I 'j I • ~ • \'. I' I 

PHPV@£TAN 
. . ... 



NAPRAWA SAMOCHOOOW 

AUTO-BRS
 
Ryszard Sekutowicz Nasidsk - Pauliuowo 52 

tet 0-602-229.-787 

;:;::;::::.:!:!!..·;··~j:;:;:~]i;ff~;.~;~ii~;i1;!:;1j:Ihtl::'1i(iI~]!·'.:;j{]:;~Jcj~J;:j··;!.:j.;I;··!rf~~1jl!;:;~::·;;I:;li::~~r{ji·~;. 
- Allto-holowauie 
.. BlacharstwO-jJrostowallie ,La ramie 
.. Lakieruictwo h)ldrallliczllej 
.. Mecbatli/fa 1J(}jazdo-wd" . - .,.. 
.. GeOllleh'ul Rol .<{.(~ ...... -.,*, 
.. Zabezpiecze1l-ia ""'~'~:'; ~";,,,,,,x;w:,""".".. " 

aUI)'ko1'ozyjlle .. 
- SktijJ salllochod6w do kasa<ji 
oraz ~frzedaz cZfsci. 

~;gl?i fl~~~I~J{;~i~l~e~~e~z!:~~;.~I;I~
 

Nasielsk, ul.Mtynarska 1 - tel. 693 10 33 
Za;~a.fZaKrff Kazdy wtorek . "Zielonym clniern" 
UI j4JcIz. 8 -18 15% rabatu na u lugi fryzjerskie 

W ,foJoCff 8 -15 R~ 5#'-()~ 

>::),:::, ..:.,;;;':;::';;;;KMW' tv fl~eoIA,~io.~ftD 
." ZajJN,fZa/l(! If'a zatO/#,.I ~ 

STANDARP WIZJAI. . 
Nasielsk, ul.Warszawska 18 A, tel. 693 09 84 

_f~'~ .~~
 
Waldenlar SObCZJ',iski 

Lalonice 45 09-120 Nowe Miasto tel. 0-604 152 973 

~MA RIAY I
 
BU OW A E
 

CEMENT. WAPNO,PUSTAIU
 
CEGl.A KLINKIEROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WEl.NA MIN ERALNA, PAPA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

NAWOZY SZTUCZNE
 
R szard B skiewicz 
Nasielsk, ul.Nowa Wies 27, tel. 691 2892 

GAZOWE NAPRAWY, I INSTALAqA 
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWCZYCH 

ORAZ HANDEL MAT. BUDOWLANYMI 
- Sprzedai podgrzewaczv do wody, kotl6w 

C.o. gazowycn i olejowych, osprz?w tj.: 
zbio~niki oJ~jul gazu pfynnego/ wklady 
kOnllnowe I mne. 

- Sprzedaz ; monrdZ automatyki 
- nizs~e kpszty ogrzew~niJ .' 

- Naprawy gwarancYJne. I pogwarancYJne,
przeglqcly Ikon erwaqe. 

- Autoryzowany serwis firm jJk: TERMFE.
 
DOM-GAZ STtEBHEl.TRON - HYDRu

THERM I SAUNIER DUVALl VAILLANT;
 
STEGGLfS
 

Stanislaw Wi~ckowski 
06-130 Nasielsk, ul.Starzyriskiego 4 0, m.6 

tel. (0-23) 69 12347 

ROBOTY ZIEMNE3\Li 

US~~/~~II~i~~Z~~:/~~~~iW~e~~zT~ra
~ 
Piasek. iwir. lJoslJofka. wykOIlY. niwelacja terenu. 
WYWDl ziemi. gruzu. przeciski illl. 
Nf/si('/sll, 1(1. K}'UJJ!Uf /9 1,-1.691.1--13.-) 

O-V().! /1.-)2338 



Pilka nozna
 
Znakomicie zakonczyli sezon pilkarze Zbika Nasielsk wy

st~pujqcy w IV lidze. 
Wszelkie obawy pesymisl6w si~ nie sprawdzily i ostate

cznie pilkarze zakonczyli sezon na bardzo wysokim 7 miej
scu. 

Gratulujemy zawodnikom, trenerom i dzialaczom klubu, 
zYCZqC im, aby nast~pny rok by! jeszcze lepszy. 

Red. 

3 lipca w Jednostce Wojskowej w Chrcynnie odbylo sifil 
szkolenie z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej kadry 
kierowniczej z terenu miasta i gminy Nasielsk. 

Wsr6d zaproszonych na szkolenle gosci byli mifi)dzy innymi 
pani Maria Kowalska Wiceslarosta Powialu Nowodworskie
go, Pan Eugeniusz Wojcik Komendant Powiatowy Policji, 
Komendant Powiatowy Strazy Poiarnej Pan Andrzej Hisz
panski, Pan Stanislaw Lesniewski - Szef Wydzialu Zarzqdza
nia Kryzysowego Starostwa. 

Na terenie jednostki przybylych gosei powilal Kapitan Jerzy 
Turek - dowodca jednostki. Szkolenie odbylo siE; w jednostko
wej swietlicy. Na lemat zagroien, kt6re mogq dotknqc powia
tu Nowodworskiego m6wili pan Stanislaw Lesniewski i pan 
Andrzej Hiszpariski. 

Po cz~sci teoretycznej, juz tradycyjnie wszyscy przeszli na 
strzelnie~, gdzie odbyly si~ zawody. W tym roku wygral pan 
Waclaw Jeiulkowski, drugie rniejsce zajqJ pan Andrzej Ko
walik, a trzeci byl pan Grzegorz Niezgoda. Wszyscy laureaci 
olrzymali albumy ksiqzkowe. 

Po ernocjach sportowych uczestnicy szkolenia z apetytem 
jedli wojskowq grochowk~. 

MT. 

35·1ecie "ibika"
 
Ostatnia niedziela czerwca byla swi~tem nasielskiego 

klubu sportowego "Zbik'·, ktory w Iym roku obchodzi swoje 
35 lat. ZarzCjd klubu na czele z jej prezesem Andrzejem 
Grabowskim zafundowal mieszkancom calej gminy bardzo 
ciekawq imprezE;, kt6ra t[wala na stadionie miejskim od 
wczesnych godzin rannych, ai do p6Znej nocy. Odbylo sifil 
wiele imprez sportowych mi~dzy innymi rnecze pilki siatko
wej i pilki noinej, 

Ale w tym dniu nie najwainiejszy byl wynik sportowy. Bylo 
10 swi~to dzialaczy sportowych. Tych, kt6rzy 35 lal temu 
zakladali klub, dzialali przez wiele lal i przekazywali paleczk$ 
nast~pnym. ai do obecnego zarzqdu. Bylo to swi~to z8wod
nik6w, zarowno Iych, kt6rzy 35 lal temu rozegrali pierwszy 
mecz w barwach Zbika, grali w nim przez wiele lat, naslE;pne
go pokolenia pilkarzy, na obecnej druiynie korlczqc. 

Tak jak 35 lal temu zamyst zaloienia klubu powsta! przy 
symbolicznej lampce wina, lak teraz rowniez przy symbolicz
nej lampce wspominano tamte czasy, lata nastE;pne. korkzqc 
na terazniejszosci. 

Nie wszystkim jednak dane byfo doczekac tego jubileuszu. 
Nie zapornniano 0 nich i chwilCj ciszy uczczono jeh pami~c. 

Na jubileuszu bylo wielu zaproszonych gosci. Z Warszawy, 
Cieehanowa, Nowego Dworu, Legionowa i innych miejsco
wosci, klorych nie sposob wszystkich wymienic. Byli zawod
nicy przYiechali z r6inych siron, by podczas przyjacielskich 
rozmow podzielic sj~ wraieniami. Nasielski stadion od dawna 
nie byl tak zapelniony jak w tym uroczystym dniu. 

Red. 
(Wililce) 0 jubileuszu Zbika w nastlilpnym numerze) 

Zaproszenie na festyn
 
W niedziel~ 18 lipca w Cieksynie odb~dzie si~ Powiatowy 

festyn ludowo-sportowy, kt6rego organizatorem jest Gminny 
Zarzqd PSL i klub sportowy ,,wkra" Cieksyn. 

Wsr6d zaproszonych gosci b~dzie Prezes PSL-u Pan Ja
roslaw Kalinowski, oraz Prezes Fundacji Ochrony Srodowi
ska i Gospodarki Wodnej Pan Janusz Piechocinski i wielu 
innych przedslawicieli zyGia politycznego i gospodarczego. 

W programie: 
Godz. 13.30 - Msza Sw. 
Godz. 14.30 - Otwarcie festynu 
Godz. 15.00 - Wyst€;py zespo/6w muzycznych i imprezy 

spartowe 
Godz. 17.00 - Wyst~p Kabaretu "Ucho" 
Godz. 19.00 - Zabawa taneczna 

Zesp61 redakcyjny: 
A. Kordulewskl, M. Tyc. A. Siamirows kl . rtdilk10r naczelny. A. law:mtKI, M. Wa~lcr7.yri<ki.
 

ZdJ~c1a: T. ZawOJd.kl. ProJ~kt W1nlety or~z 6lrom mkl..mowa M, Grwt>eckl.
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